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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

ظاهرا »شفافیت« انتظار زیادی است 
از سیستمی که نزاع های سیاسی بر همه 
ارکان آن ســایه انداخته است و اشتباه 
اســت اگر فکر کنیم که »شفافیت«، 
ایــن پتانســیل را نــدارد کــه مانند 
بسیاری مسائل دیگر به حربه ای برای 
تسویه حساب های سیاسی تبدیل شود. 
طرح شــفافیت آرای نمایندگان را 
مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای 
قم، شهریور پارسال پیشنهاد داد. 190 
نماینده هم پــای آن را امضا کردند؛ اما 
هفته های گذشته، هنگام رأی گیری بر 
سر دو فوریت آن، از 212 نماینده حاضر 
در صحن علنی مجلس، تنها 69 نماینده 
به آن رأی موافق دادند؛ بقیه یا مخالفت 
کردند، یا رأی ممتنــع دادند یا اصال در 

رأی گیری شرکت نکردند. 
این چنین بود که بهارستان دو فوریت 
شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد و به 
تعطیالت رفت و منبر علیرضا پناهیان، 
جنجال به پا کرد. پناهیان از فراز منبر 
خــود »غلط کردید«هایــش را گفت، 
اهانت هایش را کرد و دادهایش را زد که 
»مجلس شورای اسالمی آدم باش! کی 

به شما حق داده که شفاف نباشید؟«

چند می گیری، منبر بروی؟
بدین ترتیب دو هفته گذشته متاثر 
از این ادبیات شــگفت انگیز! و ماجرای 
شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود. 
در تمام این دو هفته نیز مجلس تعطیل 
بود. هجمه ها در این مدت به بهارستان 
بســیار زیاد بود. نمایندگان اصولگرا از 
تریبون های مختلف انگشــت اتهام به 
ســوی اصالح طلبــان می گرفتند که 
دروغگــو و ریاکارند و تن به شــفافیت 
نمی دهند. اصالح طلبان اما می گویند 
اصــرار اصولگرایان بر شــفافیت، نه از 
سر دلســوزی برای شــفافیت، بلکه 
 یک بازی سیاسی از ســوی گروه های 

فشار است. 
دیروز نماینــدگان از تعطیالت دو 
هفته ای بازگشتند و پس لرزه های این 
جنجال دو هفته ای خودش را نشــان 
داد. محمدرضا صباغیان پشت تریبون 
صحن علنی به منبر توهین آمیز پناهیان 
بر سر شفافیت آرای نمایندگان مجلس 
اشاره کرد و به کنایه گفت: »سوال من 
این است که همین آقایان واعظ و مداح 
برای منبر رفتن چقدر پول می گیرند؟ 
در حوزه انتخابیه مــن برای ۴۵ دقیقه، 
چند میلیون پول می گیرند، چرا به جای 
تهمت زدن به مجلس به مسائل مربوط 

به خودشان نمی پردازند. شفافیت را از 
خود آغاز کنند.«

چرا به تحقیق و تفحص از 
شهرداری رأی ندادند؟

بهرام پارســایی، نماینده شیراز نیز 
این طرح را به »توپ بســتن مجلس« و 
برخالف استقالل مجلس و نمایندگان 
آن عنــوان کــرد. او دیروز با اشــاره به 
پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان 
در جریــان تصویب لوایــح مربوط به 
FATF، به ایلنا گفــت: وقتی در مورد 
یک طرح حتــی در زمانی کــه رأی ها 
مشخص نیست، نماینده را اینگونه مورد 
تهدید قرار می دهند، به نظر شما بعد از 
تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان، 
گروه های فشــار به خواسته های خود 

می رسند یا نمی رسند؟«
نماینده شــیراز همچنین پرسیده 
است: »علمداران شفافیت  چرا به طرح 
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رأی 
ندادند و مخالفت کردند؟ اگر به دنبال 
شفاف سازی هستند بیایند همزمان به 
تحقیق و تفحص از تخلفات شهرداری 
تهران رای بدهند کــه قائم مقام آن هم 

بازداشت است.«
علی مطهری نیز پیشتر گفته بود تا 
زمانی که گروه های فشار در کشور وجود 

دارند، نمایندگان نمی توانند آرای خود را 
علنی کنند. حتی حداد عادل که تجربه 
طوالنی در نمایندگی و اداره مجلس دارد 
نیز همین رأی را دارد. او نیز معتقد است: 
»با شفاف شدن آرا افرادی که جمع بندی 
آنها خالف موج رسانه ای به وجود آمده و 
افکار عمومی باشد، متهم خواهند شد.« 

صدای الریجانی هم درآمد
ایــن ماجرا دیــروز حتــی صدای 
علی الریجانی را هــم درآورد. او نیز در 
صحن علنی مجلــس در کنار انتقادات 
تنــد از عملکــرد و اظهارنظرهــای 

غیرکارشناسی صدا و سیما درخصوص 
مصوبات و تصمیم گیری های مجلس، 
به جنجال های دو هفته گذشــته نیز 
پرداخت. او آنچه پناهیان در منبر خود 
گفته بود را نه »انتقاد«، بلکه »فحش« 
و »توهین« عنوان کرد و گفت: »روشن 
است که در شرایط حســاس که ملت 
ایران با اســتقامت جلوی زیاده خواهی 
آمریکا ایستاده است، انتظار داشته باشیم 
که صاحبان تریبون ها و رســانه ها فهم 
درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور 
داشته باشند. لطمه وارد نکردن به وحدت 
ملی توقعی حداقلی اســت. آیا فحش و 
توهین به مجلس بــه عنوان مهم ترین 
رکن مردم ســاالری نظام، جز خواسته 

آمریکا و اسرائیل است؟«
در برابــر این اظهــارات الریجانی، 
امــا طیف مقابــل همچون همیشــه 
تاکید می کند کــه الریجانی در جبهه 
اصالح طلبان اســت و دستش با آنها در 
تصویب یا عدم تصویب لوایح و طرح های 

مختلف در یک کاسه است. 
 شفافیت؛ یا برای همه 

یا برای هیچ کس
نصراهلل پژمان فر، نماینده مشهد دو 
روز پیش به فارس گفته بود که »افرادی 
در هیأت رئیسه مجلس با فرار رو به جلو 
درخواست تعداد زیادی از نمایندگان 
مجلس برای انتشار عمومی آرایشان را 
خالف آیین نامــه داخلی مجلس تلقی 
کردند و به دنبال جلوگیری از انتشــار 
عمومی آرای همه نمایندگان هستند.«

در کشــاکش ایــن نــزاع، دیروز 
محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس و نماینده تهران از تدوین طرحی 
برای شفافیت تمامی مجامع تصمیم گیر 
نظام خبر داد و گفت کــه این طرح به 
امضای 200 نماینده مجلس هم رسیده 

است. 
رسول خضری، نماینده سردشت و 
پیرانشهر هم با تایید این خبر به ایرنا گفت: 
»سوال ما درخصوص اعتراض برخی افراد 
به مجلس این بود که چرا شفافیت را فقط 
از مجلس طلب می کنند. ما از مســئله 
شفافیت استقبال می کنیم، چرا که مردم 
محرم این نظام و انقالب هســتند، آنها 
صاحبان نظام اصلی هستند و مردم حق 
دارند که اطالعات شفافی از کارگزاران 

نظام در هر سه قوه داشته باشند.« 
سنگ محکی برای مدعیان و 

سرگردانی »شفافیت«
با اظهارات جــالل میرزایی، ماجرا 
روشن تر هم می شود. او به ایلنا گفته است 

که »این طرح برای شفافیت آرای مجمع 
تشخیص و شورای نگهبان، سنگ محکی 
است برای کسانی که این طرح را سیاسی 

کرده اند.«
او با بیان اینکه طرح شــفافیت همه 
نهادهای دخیل در قانونگذاری از سوی 
امیدی ها ارائه شده، افزوده است: »این 
طرح درحقیقت واکنشــی به انتشــار 
سیاسی و جهت دار اخبار منتشر شده 
درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی است.«
محمدعلی وکیلی نیز در توضیح این 
طرح گفته است: »ما طرحی را با هدف 
تعمیم شــفافیت آرا تدوین کردیم که 
براساس ماده واحده آن تمامی شوراها، 
مجامع و نهادهــای موثــر در فرآیند 
قانون گذاری و نهادهای تصمیم گیرنده 
که صالحیت سیاســت گذاری یا وضع 
قانون و مقررات دارند از جمله مجلس 
شورای اسالمی، هیأت وزیران، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی 
انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 
مجازی، شوراهای شهر، روستا، خبرگان 
رهبری و شــورای نگهبــان موظف به 
علنی ســازی ر أی اعضا و انتشــار آن و 
همچنین علنی سازی مذاکرات در درگاه 

اینترنتی خود هستند.«
بسیار بعید است که حتی در صورت 
تصویب این طرح در مجلس، شورای 
نگهبان با آن موافقت کند. نمایندگانی 
که این طــرح را تدوین کرده اند نیز به 
این موضوع واقف هســتند اما به نظر 
می رســد کارکرد این طــرح بیش از 
هر چیزی، انداختن توپ شــفافیت 
در زمین اصولگرایان است؛ این گونه 
اســت که انتظار برای »شفافیت« در 
تمام ارکان و شــالوده نظــام، انتظار 

عبثی است!

پاتک اصالح طلبان به اصولگرایان بر سر »شفافیت«؛

مشتت را باز کن تا مشتم را باز کنم

خبر

»مشتت را باز کن، تا مشتم را باز کنم«؛ این پاسخ نمایندگانی است که دو هفته است بابت رد کردن دو فوریت طرح 
شفافیت آرای نمایندگان مجلس فحش می خورند و ناسزا می شنوند. دیروز بعد از دو هفته تعطیلی، خونشان به جوش آمد و 

در برابر فشارهای طیفی که آنها را متهم می کنند به دروغ و فریبکاری، طرحی تدوین کردند که طی آن تمام نهادهای قانونگذار 
از شورای عالی انقالب فرهنگی تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همگی باید آرای خود را منتشر کنند. 

»ما نظامی ها بیشتر از سیاســیون جنگ را 
درک می کنیم و بیشتر مراقب هستیم که جنگ 
رخ ندهد. اداره کشور به لحاظ اقتصادی آنچنان 
مطلوب نیست، نظر مقام معظم رهبری، دولت، 
مجلس و نیروهای مسلح صلح و امنیت پایدار در 

منطقه غرب آسیا است.«
سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور 
فرمانده معظم کل قــوا در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه دوم سیما با بیان مطلب فوق، افزود: 

نیروهای مســلح از تجربه ۸ ســال دفاع مقدس 
برخوردار هســتند و آمریکا را به طور کامل رصد 
می کنند به طوری که اشراف اطالعاتی در خصوص 
آمریکا داریم و تحرکات آمریکا را از دریای مدیترانه 

تا اقیانوس هند رصد می کنیم.
وی تصریح کرد: آمریــکا می داند اگر بخواهد 
برای ایران مشکل ایجاد کند خسارت بیشتری 
می بیند، رهبر ایران قدرتمند، خردمند و شجاع 
است و اگر مشکل به وجود آید ایران جواب می دهد، 

ترامپ می خواهد مجددا رئیس جمهور شود اگر با 
ایران جنگ کند رأی آوری اش ضعیف می شود، 
رئیس ستاد مشــترک آمریکا طی مصاحبه ای 
گفته بود به قدرت ایران احترام می گذارد، ایران 
در ارتفاع 60 هزار پایی توانسته بود هواپیمای بدون 
سرنشین آمریکا را ساقط کند، لذا باید اذعان داشت 
که آمریکایی ها جنگ را شروع نخواهند کرد البته 
ما برای بدترین حالت ها خودمان را آماده می کنیم.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه ایران باالترین 

قدرت تاثیرگذاری را در منطقه دارد، افزود: رهبر 
معظم انقالب از پوتین دعوت کردند تا پشتیبان 
هوایی را در سوریه داشته باشند و لذا ائتالف ایران، 
روسیه، سوریه و عراق شکل گرفت و به پیروزی 
رسیدیم. ترکیه تا سال 2016 با آمریکا در صحنه 

سوریه هماهنگ بود، اما ائتالف سیاسی در سطح 
منطقه تغییر یافته اســت و اکنون جزو دوستان 

ایران محسوب می شود.
وی تصریح کرد: آمریکا باید حرف های سید 
حسن نصراهلل را جدی بگیرد. االن دفاع ما عمیق 
شده است و قدرت دفاعی مان تا مرزهای مدیترانه 
رفته است و از خلیج فارس تا اقیانوس هند امتداد 
دارد. شعاع دفاعی مان را به چندین هزار کیلومتر 

آن طرف تر از مرزها رساندیم.
مشــاور فرمانده معظم کل قوا درباره جنگ 
عربستان و یمن نیز تاکید کرد: عاقالنه ترین راه 
این است که آبرومندانه عربســتان جنگ را در 
یمن متوقف کند و اال چاره ای جز شکست بیشتر 

نخواهد داشت.

مشاور فرمانده کل قوا: 

ما نظامی ها بیشتر از سیاسیون مراقبیم که جنگ نشود
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روحانی در دیدار مدیران ارشد رسانه های آمریکا:

تالش های مکرون تنها با لغو 
تحریم های ترامپ نتیجه می دهد

حســن روحانی، رئیس جمهوری در دیدار 
مدیران ارشد رسانه های آمریکا، اعالم کرد که 
تالش های رئیس جمهوری فرانسه در صورتی 
موثر اســت که آقای ترامپ تحریم های اعمال 
شده علیه ایران پس از خروج از برجام را بردارد 
کــه در آن زمان،  امکان مذاکــره در قالب ۵+1 
وجود دارد. وی در بخش دیگــری از اظهارات 
خود گفت: خجالت آور اســت که مبنای اتهام 
زدن به ایران در مورد حمله به آرامکو، صرفا این 
اســت که نمی خواهند قبول کنند ارتش یمن 
توان نظامی حمله موشــکی و پهپادی را دارد. 
این یعنی اتهام زنندگان به ایــران هیچ برآورد 
واقعی از پیشرفت های نظامی یمنی ها ندارند، 
چشمان خود را بســته اند و صرفا به گمانه زنی 

بسنده کرده اند.
    

آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی:

 ساخت فیلم شمس تبریزی 
شرعًا جایز نیست

ناصر مــکارم شــیرازی و حســین نوری 
همدانــی، از مراجع تقلید، اعــالم کردند که 
ساخت فیلم سینمایی درباره شمس تبریزی 
به دلیل »ترویج فرقه ضالّه صوفیه جایز نیست 
و حرام اســت«. ناصر مکارم شیرازی در پاسخ 
»جمعی از طــالب« که در نامه خــود به او از 
»شمس تبریزی« به  عنوان یکی از قطب های 
»صوفیــه خبیث« یاد کرده انــد که »عبارات 
هتاکانه« او درباره صدیقه، دختر پیامبر اسالم، 
در »مؤلفات منســوب به او موسوم به مقاالت 
شمس« موجود است؛ این کار را »سبب ترویج 
فرقه ضاله صوفیه« عنوان کرده و نوشته است 
به همین دلیل »شرعاً جایز نیست و باید از آن 
خودداری کرد«. حسین نوری همدانی نیز در 
پاسخ به درخواست کوتاه جمعی که خود را از 
»طالب و فضالی قم« با همین مضمون؛ فرقه 
صوفیه را »یکی از فرقه هــای ضاله و مضله« 
معرفی و اعالم کرده است که ترویج صوفیه »به 

هر شکل باشد جایز نمی باشد و حرام است«.
    

مخالفت مجلس با حذف 
تعطیلی هشتم ربیع االول

به گزارش ایســنا، طرح یک فوریتی اصالح 
تعطیالت رسمی در دســتور کار جلسه علنی 
صبح دیروز مجلس قرار گرفــت. در این طرح 
مصوبه مجلس در قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه در خصوص تعطیلی هشتم ربیع االول 
به مناسبت شهادت امام حسن عسگری )ع( و 
آغاز امامت امام زمان)عج( پیش بینی شده بود 
که در این طرح پیشنهاد حذف آن مطرح شد. 
حذف آن نیازمند رأی دو سوم نمایندگان بود 
اما با توجه بــه 11۷ رأی موافق، 62 مخالف و 9 
 رأی ممتنع از مجموع 22۸ نماینده حاضر با آن 

مخالفت شد.
    

 بی تعارف به مدیران فعلی 
هیچ امیدی ندارم

آیــت اهلل احمد جنتی در مراســم افتتاحیه 
هفتمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری گفت: 
بی تعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. 
ما برای روزی کار می کنیم که اینها با مدیران جوان 
و انقالبی جایگزین شوند تا از این خفت و گرفتاری 
که دچارش شــده ایم رها شویم. برخی آدم های 
نادان و جاهل دنبال مذاکره با آمریکا هستند؛ در 
مذاکره ما برنده نیستیم، بلکه باید حرف شنوی 
آنان را بکنیم. می خواهند دســت ما را بندند و 
تسلیم مان کنند و یکی یکی توان های ما را محدود 

کنند، از توان موشکی گرفته تا سایر موارد. 
    

پای متهمان ترور دانشمندان 
هسته ای دوباره به مجلس باز شد

در جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی، 
غالمرضا حیــدری، نماینده تهران با اشــاره به 
ماجرای مازیار ابراهیمی در تذکری شفاهی گفت: 
بر اســاس اظهارات وزیر محترم اطالعات مبنی 
بر آنکه در ابتدای وزارتشــان پس از بررسی های 
دقیق دریافتند کسانی که به عنوان متهمان ترور 
دانشمندان هسته ای به اعترافات تلویزیونی در 
صدا و سیما واداشته شده بودند بی گناه بوده که 
با پیگیری وزیر محترم آزاد شدند ضمن تشکر از 
ایشان باید پرسید آن بازجو یا کارشناس چگونه 
دچار این اشتباه فاحشی شــدند؟ در این قبیل 
اشتباهات حق الناس چه می شود؟ قانون اساسی 
چه می شود؟ خدشــه به دستگاه های امنیتی و 

ضربه به اعتماد عمومی چه می شود؟ 

نمایندگان مجلس روز 
گذشته طرحی را تدوین 
کردند که طی آن نه تنها 
نمایندگان مجلس، بلکه 

اعضای تمام نهادهای 
دخیل در فرآیند 

قانونگذاری از شورای 
نگهبان گرفته تا مجلس 
خبرگان رهبری و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 

باید آرای خود را به صورت 
عمومی منتشر کنند

محمدرضا صباغیان: 
سوال من این است که 

همین آقایان واعظ و 
مداح برای منبر رفتن 

چقدر پول می گیرند؟ در 
حوزه انتخابیه من برای 

۴۵ دقیقه، چند میلیون 
پول می گیرند، چرا به جای 

تهمت زدن به مجلس به 
مسائل مربوط به خودشان 
نمی پردازند. شفافیت را از 

خود آغاز کنند

وزارت امــور خارجه جمهوری اســالمی ایــران در رد و 
محکومیت بیانیه سران سه کشور اروپایی بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده اســت: جمهوری اسالمی ایران ضمن 
محکومیت شدید و رد ادعای غیرمسؤوالنه روسای سه کشور 
بریتانیا، فرانسه و آلمان در ارتباط با حمله نیروهای مسلح دولت 
یمن به تاسیسات ســعودی، تاکید می کند وارد آوردن اتهام 
مسئولیت به یک دولت ثالث در خصوص حمله ای که در جریان 
یک جنگ تمام عیار میان طرف سعودی و یمنی انجام شده و 
طرف یمنی رسما انجام آن را بر عهده گرفته است، به خودی 

خود یک اقدام تحریک آمیز و شدیدا مخرب است؛ چه رسد به 
اینکه این اقدام پیش از هرگونه تحقیقات و بدون ارائه هرگونه 
دلیل و مدرک و صرفا بر اساس این استدالل مضحک صورت 
گرفته باشد که » توضیح محتمل دیگری وجود ندارد. این بیانیه 
افزوده است: این گونه اظهارات و اقدامات مخرب تنها به تشدید 
آتش ویرانگر جنگ یمن و احتمال فراگیرتر شــدن آن منجر 
خواهد شد. متهم سازی سفارشی دولت ها با اهداف سیاسی و 
به دور از واقعیات میدانی در کنار سایر سیاست های حمایتگرانه 
نسبت به رژیم کودک کش عربستان سعودی به ویژه از طریق 

صادرات انبوه تسلیحات به این کشور، یک روند خطرناک است 
و مسئولیت تبعات آن بر صلح و ثبات منطقه ای، بر عهده سه 
کشور صادر کننده این بیانیه خواهد بود. بیانیه وزارت خارجه 
می افزاید: همچنین موارد قید شده در این بیانیه در خصوص 
برجام و لزوم مذاکره مجدد پیرامون برنامه هسته ای ایران که 
به شــکلی صریح تر و خطرناک تر در اظهارات آقای بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس مطرح شده است، نقض صریح 
متن و روح برجام و قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان ملل 
متحد است. توافق هسته ای ایران و 1+۵ همانگونه که در عنوان 

آن نیز قید شده اســت، توافقی »جامع« است که به عنوان راه 
حلی نهایی برای بحران ساختگی در مورد برنامه هسته ای ایران 
مذاکره و نهایی شده است.  در این بیانیه آمده است: جمهوری 
اسالمی ایران مجددا تصریح می کند که برنامه موشکی و دفاعی 
ایران، براســاس توان بومی، مبتنی بر سیاست بازدارندگی و 
متوازن با تهدیدات موجود بوده و اقدامات در خصوص توسعه 
آن کامالً مسئوالنه و منطبق با قوانین و مقررات بین ا لمللی است. 
موضوع آزمایش های موشکی ایران در قالب برجام و قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت حل و فصل شــده و این امر نیز به کرات 
مورد تصریح مقامات طرف های مذاکراتی قرار گرفته است؛ از 
جمله در اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا که - البته در انتقاد 
از برجام- صراحتا اذعان داشت آزمایش های موشکی بالستیک 

ایران »مجاز« است. 

واکنش وزارت خارجه به بیانیه سه کشور اروپایی:

ایران هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی و دفاعی را قویًا رد می کند


